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WIJKKERMIS Programma
KALVERHAGEFEESTEN
Locatie tent achter café ’t Vissershuis
Heel het weekend muziek met DJ “Disco Butch”

Vrijdag 11 september 2015
OPENING FEESTEN
18 uur

BOOGSCHIETING

19 uur
Boogschieting op de liggende wip (zonder vizier)
40 euro gratis

KIPPENKAARTING

19 uur
kippenkaarting
(alle spelen toegelaten/in één keer af/2 euro inleg)

Zaterdag 12 september 2015
ROMMEL EN KINDERROMMELMARKT
Van 8 tot 18 uur

VOLKSSPELEN

Vanaf 14 uur
volksspelen: nagelkloppen, sjoelbakken, waterballonnen, ...

EETFESTIJN

Vanaf 18 uur
eetfestijn: stoverij met frieten.
13 euro voor volwassenen, 8 euro voor kinderen

OPTREDENS

Vanaf 20 uur optredens van artiesten zoals “Two Man”, “Unicorn Stable”, …

Zondag 13 september 2015
BEGELEIDE MOTORRONDRIT

Vanaf 10 uur begeleide motorrondrit, 6 euro, inschrijving ter plaatse. Iedereen is welkom.

OPTREDEN KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA MELLE

Vanaf 11 uur muziek gebracht door de Koninklijke harmonie St. Cecilia o.l.v. Johan Van Hulle
Aansluitend na het optreden:

EETFESTIJN MET VARKEN AAN HET SPIT

Vooraf inschrijving 18 euro
Het varken wordt ter plaatse klaargemaakt vanaf 7 uur ‘s morgens

COUNTRYDANCERS

Vanaf 15 uur. Iedereen kan meedoen onder begeleiding

OPTREDEN ACCORDEONIST JOHN ROETS
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Vanaf 17 uur muzikale omlijsting door accordeonist John Roets

VLAAMSE KERMIS IN CARITAS-MELLE WORDT IN 2016
EEN BELEVINGSNAMIDDAG
PC Caritas wil het concept van de traditionele Vlaamse kermis vernieuwen.
De (ver)binding die er is met de inwoners van Melle en Merelbeke willen PC Caritas wel levendig
houden. Hiervoor willen ze samenwerken met lokale verenigingen.
Om dit concept degelijk uit te werken en de stijlbreuk met de Vlaamse kermis te maken, wordt in
september 2015 geen activiteit voorzien (geen Vlaamse kermis dus).
Noteer alvast zondag 26 juni 2016 voor het nieuwe evenement!

TENTOONSTELLING IN DE BIB: FRANK VANHOOREN
van 4 september tot 25 augustus 2015 - Tijdens de openingsuren - Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Mellenaars kennen Frank Vanhooren van zijn “Herinneringen aan
een Oorlog II” dat sinds een jaar aan de Collegebaan (kant Wetteren)
staat. De kunstenaar schonk het werk aan de gemeente Melle
omwille van zijn oorlogsverleden.
Frank Vanhooren mensbeeld behoort tot een ontluisterend soort. Zijn
beelden zijn stil. Juist daarom zijn ze beklemmend. De gelaatstrekken tonen onderling een familiegelijkenis. Een zekere soberheid
komt terug in vele van zijn werken ontstaan uit een innerlijke emigratie. Franks imaginaire wereld van antropomorfen.
Gratis toegang.

JAN VANDERHAEGHEN: VAN EZELSBANK
NAAR SCHRIJFSALON, EEN LEVENSVERHAAL.
Donderdag 10 september 2015 - 20 uur - Bibliotheek Melle,
Kruisstraat 2a
Naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid brengt Jan
Vanderhaeghen (ambassadeur van de geletterdheid) zijn levensverhaal. Als kind van zeven moest Jan Vanderhaegen achteraan
in de klas op de ezelsbank zitten, zoals alle 'domme' kinderen.
De leerkracht vond het niet de moeite om veel energie aan hem
te besteden. Zo miste hij de start, waardoor hij een grote lees- en
schrijfangst ontwikkelde. Hij bleef niet bij de pakken zitten. Er waren
mensen die in hem geloofden. Rond zijn 50ste vond hij de weg naar
Leerpunt, waar hij het nodige zelfvertrouwen vond om zijn angsten te
overwinnen. Jan brengt jullie zijn verhaal, een levensverhaal met pijnpunten, hoop en oplossingen.
Een verhaal met een happy end!
I.s.m. het samenwerkingsverband De Vijf
Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk.
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INFOSESSIE ONLINE BANKIEREN
DOOR SENIORNET VLAANDEREN

In de bibliotheek
tel. 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be

Maandag 14 september 2015 - 14 uur - Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Bijna alle Belgische banken bieden de mogelijkheid aan om je bankverrichtingen online te doen.
Het grote voordeel van online bankieren is dat je van thuis uit al je bankzaken kan opvolgen en beheren en dit 24 uur op 24, alle dagen van de week.
Je kan de saldi van je rekeningen raadplegen, overschrijvingen uitvoeren, rekeninguittreksels afdrukken, domiciliëring beheren, ...
Wanneer je via de website van je bank, elektronisch gaat bankieren,
gaat dit automatisch via een beveiligde verbinding. We gaan na hoe je
dit digitaal beveiligingscertificaat kan herkennen. Je kan ook eenvoudig
en snel je vermogen online beheren. Je krijgt een totaal beeld van jouw
beleggingsportefeuille. Je leert deze mogelijkheden bekijken via de online
demo's van de verschillende banken.
Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk.

ORANGISTEN IN BELGIË DOOR HISTORICA ELS WITTE
Woensdag 16 september 2015 - 19.30 uur - Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Verliezers komen er in de geschiedschrijving vaak bekaaid vanaf.
Dat geldt ook voor de Belgische orangisten die in de jaren na de
afscheiding van 1830 trachtten het Verenigde Koninkrijk te herstellen. De aanhangers van koning Willem I zijn lang afgeschilderd als
niet-relevant. Dat is volgens de eminente Belgische historica Els Witte
volkomen onterecht.
Op grond van diepgravend archiefonderzoek concludeert zij dat het
orangisme in België veel groter en belangrijker was dan altijd is gedacht.
Els Witte (Borgerhout, 30 september 1941) is emeritus-hoogleraar
aan de Vrije Universiteit Brussel, gespecialiseerd in de hedendaagse
geschiedenis.
Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk.

PARIJS IN HET GEEL DOOR HERMAN LAITEM
Woensdag 23 september 2015 - 20 uur – Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
– Bibliotheek Melle, Kruisstraat 2a
Naar aanleiding van het verschijnen van het splinternieuwe boek Parijs in het Geel:
de 10 Belgische Tourwinnaars brengt Herman Laitem een boeiende voorstelling
over De Ronde van Frankrijk en zijn Belgische winnaars. De Ronde van Frankrijk is
elk jaar weer een hoogtepunt voor renners, publiek en sponsors. Geen koers heeft
meer impact, geen zege meer uitstraling, want wat oogt mooier dan geel in Parijs?
Tien Belgen stonden ooit op het hoogste trapje in Parijs. Een select clubje, samen
zijn ze goed voor 18 overwinningen. I.s.m. Davidsfonds Melle
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Gratis toegang, inschrijven noodzakelijk.

SPORTDIENST MELLE ORGINANISEERT
VOOR VOLWASSENEN Wekelijkse lessenreeksen
Leef gezond door regelmatig te bewegen!
Schrijf je in voor onze lessenreeksen:

KEEP FIT

Elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur van 8 september tot en met 15 december.
Polyvalente zaal Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Keep Fit verstevigt je lichaam en verbetert je algemene conditie.

FIT OP ELKE LEEFTIJD

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur van 8 september tot en met 15 december.
sporthal Pontstraat
Een gevarieerd programma met turnen, oefeningen met klein materiaal en oefeningen op muziek.

FITNESS VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Elke donderdag van 9 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 12 uur van 10 september tot en met 17 december.
Polyvalente zaal Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Een 15-tal fitnessoefeningen en bijpassende stretching. Met individueel aangepast schema.

BLIJF ACTIEF

Elke vrijdag van 14 tot 15 uur van 11 september tot en met 18 december.
Polyvalente zaal Sport- en Recreatiepark Kouterslag
Dankzij deze lessenreeks bestrijd je stramheid van spieren en gewrichten, word je leniger en versterkt je
spiertonus. Er wordt in deze les steeds op muziek gewerkt.
Prijs inwoners van Melle
Keep Fit en Fit op elke leeftijd: 21 euro voor 14 lessen
Fitness en Blijf Actief: 19,50 euro voor 13 lessen
Prijs inwoners andere gemeenten:
Prijs van de inwoners van Melle + 3 euro
10-beurtenkaart (geldig voor de vier reeksen) 20 euro voor inwoners van Melle
22 euro voor inwoners van andere gemeenten
Proefles 3 euro
Indien je voor meerdere reeksen inschrijft, betaal je slechts de helft voor de tweede en volgende reeksen.
Inschrijven gebeurt ter plaatse of vooraf. De verzekering en een ervaren lesgeefster zijn inbegrepen.
Na de eerste les wordt telkens aansluitend een openingsdrink aangeboden door vzw Sp². Opgelet: de eerste
les Fitness (10 september) uitzonderlijk van 9.30 tot 11 uur voor beide groepen!

SPORTDAG BURENSPORTDIENST SCHELDE-DURME

Woensdag 16 september 2015 - Lokeren
Met keuze uit vele activiteiten: aquacombi (aquagym en –jogging), badminton, bumball, circustechnieken,
pilates, schermen, krav maga (verdedigingssport), yoga, speedminton (een leuke variant op badminton en
squash), step- en zumbaërobics, muurklimmen, squash, fitness, fietstocht, kajak, mountainbike, lasershooting, natuurwandeling, highlandgames en city golf.
Je kan kiezen voor een halve (4 euro) of een hele dag (8 euro) en 3 euro voor een broodje, 5 euro voor
paardenworsten met brood. Je kan zelf je programma samenstellen met diverse soorten sporten. De sportdienst Melle zorgt voor gratis vervoer naar het sportcentrum in Lokeren.
Een uitgebreide folder vind je op de website van de gemeente (sport) of op aanvraag. Inschrijven ten laatste
op 2 oktober bij de sportdienst Melle.
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VOOR JEUGD
KINDERSPORTACADEMIE: START
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

Voor kleuters geboren in 2011 en 2010 en kinderen geboren in 2009, 2008 en 2007
Elke zaterdag van 10 tot 12 uur (kleuters) en 9.45 tot 11.45 uur (L1-L3) tijdens het schooljaar
Vanaf zaterdag 19 september start de sportdienst terug met de kindersportacademie. De kinderen brengen
elke zaterdag een gevarieerde en sportieve voormiddag door. De lessen zijn steeds opgedeeld in twee gedeeltes: een omloop en een sport- of spelgedeelte. Ze maken bovendien kennis met verschillende sporten, dat
helpt om later een aangepaste sport te kiezen.
Prijs: 39 euro (inwoners Melle) of 41,50 euro (andere gemeenten) eerste trimester (13 lessen)
of 78 euro (inwoners Melle) of 83 euro (andere gemeenten) per schooljaar
Inschrijven en betalen kan vanaf zaterdag 12 september van 9.30 tot 12 uur voor inwoners van Melle. Inwoners van andere gemeenten kunnen inschrijven vanaf dinsdag 15 september van 16.30 tot 19 uur. Er worden
geen telefonische inschrijvingen aanvaard.
Opgepast: aantal plaatsen beperkt!

HERFSTSPORTKAMPEN VOOR KLEUTERS T/M TIENERS: 4, 5 EN 6 NOVEMBER
(WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG)

Kinderen (vanaf geboortejaar 2012 t/m 2002) kunnen dit jaar de herfstvakantie opnieuw sportend doorbrengen. De folder zal verspreid worden in de Melse scholen of kan verkregen worden bij de sportdienst vanaf
begin september. Inwoners van Melle kunnen inschrijven vanaf zaterdag 12 september tussen 9.30 en 12
uur. Inwoners van andere gemeenten kunnen inschrijven vanaf dinsdag 15 september tussen 16.30 en 19 uur.

sportdienst Melle		

tel. 09 210 07 70		

info@sportmelle.be

C
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In Melle kan je op zondag 20 september orchideeënkwekerij Coupé en de Tuinbouwschool een bezoek
brengen. Andere bedrijven zijn terug te vinden op de website www.dagvandelandbouw.be.
Frank en Agnes Coupé-Wesemael - Gontrode Heirweg 75 - Welkom van 10 tot 18 uur - www.orchidee-coupe.com
Orchidee voor elk seizoen.
Dit bedrijf teelt orchideeën, vooral Phalaenopsis en Paphiopedilum. Het orchideeënbestand bestaat verder uit
nieuwe selecties van een uitstekende kwaliteit. Alles is computergestuurd, waardoor de teeltomstandigheden zo
optimaal mogelijk zijn. Wat valt er te beleven? Leer meer over het veredelings- en selectieproces en over de
teelt van orchidee tot bloeiende potplant.
Tuinbouwschool Melle
Tuinbouwonderwijs - Brusselsesteenweg 165 - Welkom van 10 tot 17 uur - www.tuinbouwschool-melle.be
Met de voeten in de praktijk Tuinbouwschool Melle is gesitueerd op een prachtig domein van 15,5 ha groot.
Er is een vijver en een historisch landschapspark. De school is mee geëvolueerd met de onderwijsbehoeften
en heeft meer te bieden dan enkel ‘tuinbouw’. Iedereen die belangstelling heeft voor ‘Life & Science’ vindt
hier zijn gading.
Wat valt er te beleven?Je kan vrij rondwandelen op het domein en de verschillende afdelingen en serres
bezoeken. Er worden groenten en fruit verkocht en op een zonneterras worden taart, koffie en streekbieren
geserveerd.

AGENDA SEPTEMBER
WEKELIJKS

Na d’uren

Kung fu

Elke zo, woe en za 14 tot 17 uur
PC Caritas - Transept, Caritasstraat 76 Melle

Diverse dagen, raadpleeg de website
China shaolin traditional kung fu school,
Oude Heirbaan 1, Melle
Zowel voor kinderen als volwassenen. Meer dan zelfverdediging. Ideaal voor de balans tussen geest en lichaam, in een
familiale sfeer. Onder leiding van een shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Qi-gong
Diverse dagen, raadpleeg de website
Shaolin kung fu school, Oude Heirbaan 1, Melle
Het gebruik van onze interne energie. Door het ademhalen en
het concentratievermogen te beheersen, kan men eenieders
kracht vermenigvuldigen, zonder hiervoor de spieren te gebruiken. Zeer goed voor lichaam, geest en conditie. Goed voor
jong en oud. Ideaal om fit en gezond te blijven. Onder leiding
van een shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Tai chi
Diverse dagen, raadpleeg de website
Shaolin kung fu school, Oude Heirbaan 1, Melle
Balans vinden tussen lichaam en geest. Eerst leer je de
spieren ontspannen. De geest volgt dan automatisch. Onder
leiding van een shaolin monnik.
 www.martial-arts-school.eu, 09 252 11 86
Dansen met De Lier

Medewerkers uit het Psychiatrisch Centrum Caritas stellen
tekeningen, schilderijen, beeldend werk,... tentoon.
Gratis
 http://www.pccaritas.be
Go for run
Elke ma. en woe. van 17/08/2015 tot 21/10/2015 van 19.30
tot 20.30 uur – vzw jogging Kouterlopers Melle - Sport- en
Recreatiepark, Kouterslag zn
Jogging Kouterlopers start een nieuwe Go for Run vanaf
17 augustus. Gedurende 10 weken elke maandag- en
woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur op het Sport- en
Recreatiedomein Kouterslag Melle. Onder professionele
begeleiding wordt een loopschema gevolgd zodat je na 10
weken 5 km kunt lopen. Info te bekomen via kouterlopers@
hotmail.com.
25 euro
 kouterlopers@hotmail.com

MAANDELIJKS
Ruilvergadering Philmella
Elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur
Kleine Havertuin, Vossenstraat 107 Melle
Postzegelclub Philmella: maandelijkse bijeenkomst met ruilvergadering en tombola. Contactpersoon: Gilbert Van Overmeire, Schauwegemstraat 113, 9090 Melle.

Elke ma van 20 tot 22 uur – Volksdansgroep De Lier,
Gildenhuis Melle, Merelbekestraat 99, Melle

Gratis
 09 252 24 66

Elke maandagavond danst DE LIER in het bovenzaaltje van
het Gildenhuis. Iedereen is welkom, geen danservaring nodig.

VERVOLG KALENDER

2,5 euro
 09 259 10 11, rit.pauwels@gmail.com

2015

ZATERDAG 05/09/2015
TearfundYouth Connect

Badminton
Sporthal Pontstraat, Pontstraat 7 Melle

Van 9 tot 18 uur
Tearfund Youth - SFI Melle, Tuinstraat 105

MELBAD is een recreatieve badmintonclub in Melle. Wij spelen op zondagavond van 20 tot 21.30 uur. Wil je eens proberen? Je kan 2 keer gratis komen spelen. Bel vooraf op 09 231
30 28 bij Kris Boterberg.

Help ons het wereldrecord clics-tapijt te verbreken en bouw
zo met ons mee aan een gezonder leven voor de kinderen van
Ethiopië. Meer info www.tfyouth.be Iedereen welkom! Meebouwen aan het clicstapijt kan vanaf 4 jaar. Met TFYouth café,
catering, en nog veel meer...
 http://www.tfyouth.be/connect/

50 euro
 kris.boterberg@skynet.be
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Tussen Kilo en een door het leven geknauwd meisje Malou
ontstaat een idylle. Zij dromen van een vrij en zelfstandig bestaan. Op grove wijze vernietigt Max echter het droombeeld
van het tweetal ...

ZONDAG 06/09/2015
Eerste garageverkoop wijk Park ten Hove in Melle
van 10.30 tot 18 uur
wijkcomite Park ten Hove, Park ten Hovelaan 14

8 euro, studenten en 65-plus 7 euro.
 0471 68 97 97, colisse.co@telenet.be, www.colisse.be

Eerste garageverkoop in Park ten Hovelaan en omliggende
straten op wandelafstand: Olfkenskouterlaan, Vijverveldlaan, Weidelaan, Braamboslaan, Doornlaan, Rietveldstraat,
Gontrode Heirweg, Varingstraat.
Deelnemerslijst te verkrijgen bij Park ten Hovelaan 14 en
Rietveldstraat 15.
Drankgelegenheid aan chalet Park ten Hove.
 wijkcomite.pth@gmail.com

ZONDAG 20/09/2015
Startdag JRK Melle
van 14 tot 18 uur
Jeugd Rode Kruis Melle -‘t Lijsternest, Wautersdreef 25
Jeugd Rode Kruis Melle is een jeugdbeweging. Wil je met ons
meespelen? Kom dan zeker eens langs op onze activiteiten!
Iedereen tussen 6 en 16 jaar is welkom!
 info@jrkmelle.be, http://www.jrkmelle.be

Gratis Tai Chi in het park
van 11 tot 12 uur
Taichischool De Zachte Kracht - Sport en Recreatie-domein
Kouterslag, Ovenveldlaan 3

DINSDAG 22/09/2015

Tai chi (Tai ji) is oorspronkelijk een oude Chinese interne
krijgskunst. Wat vooral opvalt als je iemand tai chi ziet beoefenen is de vloeiende, heel zachte manier van bewegen.
Alle bewegingen vloeien moeiteloos in elkaar over. De tai chi
beoefenaar ziet er volledig ontspannen en gecoördineerd uit.
Hij verliest nooit zijn evenwicht, zelfs niet in de meest uitdagende houdingen.
 http://www.taichi.be

VRIJDAG 11, 18 & 25/09/2015
ZATERDAG 12,19 & 26/09/2015

Workshop haken: een gehaakt tasje of een muts
Van 19.30 tot 21.30 uur
Navis, Kloosterstraat 18
Moeilijkheidsgraad: van beginners tot gevorderden. Exclusief
materiaal: wol en haakpennen moet je zelf meebrengen.
Lesgeefster is Annelies Lemahieu: https://annelieshaakblog.
wordpress.com/ Inschrijven via edouterloigne@gmail.com
met vermelding van naam + lidnummer Gezinsbond.
Beperkt aantal plaatsen, wacht niet met inschrijven!
 edouterloigne@gmail.com, http://www.gezinsbondmelle.be

Suiker van Hugo Claus
20.15 uur
Toneelhuis Colisse&Co, Cultuurcentrum Gildenhuis,
Merelbekestraat 99

WOENSDAG 23/09/2015

In ‘Suiker’ wordt het koude onmenselijke van het milieu van
de suikerfabriek beschreven. De dagelijkse problemen van
geïsoleerde mensjes, de geschiedenis van een paar mannen
en een vrouw. De harde omstandigheden, de nooit ophoudende strijd tegen ondergang, verval, aftakeling, armoede,
ontgoocheling. Het losgeslagen zijn van de normale wereld
en maatschappij, het voortdurend streven naar houvast tegen
de chaos van de wereld. Hoofdpersonen in ‘Suiker’ zijn twee
seizoenarbeiders, de naïeve Kilo en de sluwe Max.

Simple Simon van Andreas öhmen. Inleiding door Marijke Pinoy en haar zoon Titus De Sutter. Na de voorstelling kan er
nagepraat worden bij een glas in de foyer.
VZW Tanderuis is gehuisvest op de Brusselsesteenweg 375A
te Melle.

Beneﬁet ﬁlmavond t.v.v. Tanderuis vzw
20 uur – cc Nova, Molenstraat 2B, Wetteren

Inkomkaart 15 euro – steunkaart 7 euro.
 www.thuisbegeleidingautisme.be

Wil je ook jouw activiteit in deze agenda zien verschijnen?
Surf naar
www.UiTdatabank.be en geef je activiteit in.

Geef zelf je activiteit in!

UiTdatabank.be

De activiteiten voor het magazine van oktober moeten in
de databank ingevoerd zijn vóór 24 augustus en voor het
magazine van november vóór 23 september 2015.

